
Presentatie 

hergebruik/herontwikkeling

terrein Spoorlaan 108

d.d. 10 september 2014



� Welkomstwoord

� Toelichting

Wat gaan we vanavond doen?Wat gaan we vanavond doen?

� Vragen

� Uw mening



Wat ging er aan vooraf?

� Overleg met bewoners en 

vertegenwoordigers wijk 

over hergebruik of heront-

wikkeling (30 april)wikkeling (30 april)

� Overleg met deskundigen 

en enquête 

� Studie stagiaire NHTV naar 

herontwikkeling

� Oproep belangstelling voor 

hergebruik

� Besluit om de Vincent 

van Goghschool onder te 

brengen in het schoolge-

bouw aan de Lambertus-

straat.



Bij hergebruik:

� alleen passend gebruik (geen 

kantoor)

� geen overlast

� geen extra parkeerdruk.

� voldoende parkeergelegenheid 

en waar mogelijk extra parkeer-

plaatsen

� aandacht voor speelgelegen-

heid (voorkomen overlast 

hangjongeren)

Wat vindt u belangrijk?

� geen extra parkeerdruk.

Bij nieuwbouw:

� aansluiten op bestaande 

bebouwing langs de Spoorlaan 

en de Helblokstraat (geen 

hoogbouw)

� vraaggericht bouwen

� behoud groen (bomen)

hangjongeren)

� aandacht voor verkeersveiligheid

� mogelijkheid om achtertuin te 

vergroten 



� Biedt aan een mix van wonin-

gen aan en richt je op ander 

een prijssegment dan aanbod 

in de markt.

Wat vinden de deskundigen 

belangrijk?

in de markt.

� Goedkope woningen voor 

starters.

� Geen dure patiowoningen.

� Geen seniorenwoningen.

� Wel belangstelling voor 

huurappartementen.

� Traditionele woning (geen 

blokkendoos).



� Duurzame oplossing via 

hergebruik of herontwikkeling

� Herontwikkeling woningbouw 

= vraaggericht bouwen

� Verbeteren sociale 

structuur wijk

� Aanpassen inrichting 

Spoorlaan aan 

Wat vinden wij belangrijk?

= vraaggericht bouwen

� Behoud van linden en 

kastanjeboom

� Marktconforme opbrengst

� Parkeren op eigen terrein 

Spoorlaan aan 

uitgangspunten GVVP 



� Zeer beperkte respons

� Veelal oudere woning-

zoekenden

� Veel belangstelling voor 

huurappartementen 

Wat leverde de enquête op?

zoekenden

� Niet representatief



Belangstelling vanuit twaalf

� Overleg met initiatiefnemers 

op basis van uitgangspunt dat 

gemeente pand afstoot tegen 

(marktconforme) opbrengst.

Hergebruik binnen bestemming?

Belangstelling vanuit twaalf

vereningen zoals:

� Modelspoorbouwvereniging

� Max mini cabaret

� Help Litouwen

(marktconforme) opbrengst.

� Onderzoek of via beheers-

stichting pand kan worden 

overgenomen.



Resultaten studie herontwikkeling

Diverse 

varianten



� Bijdrage verbeteren sociale 

structuur in wijk

� Goede ruimtelijke inpassing 

(behoud groen, aansluiten op 

Waar hebben we varianten op 

beoordeeld ? 

(behoud groen, aansluiten op 

omgeving en parkeren goed 

opgelost)

� Vraag in markt

� Marktconforme opbrengst



� 12 woningen

� 26 parkeerplaatsen

� aan Spoorlaan 

middeldure woningen

� aan Helblokstraat 

Variant met grondgebonden 

woningen

� aan Helblokstraat 

goedkope woningen 



� 27 appartementen

� 2 patio’s

� 40 parkeerplaatsen 

Variant met appartementen

3 lagen

2 lagen



Speelgelegenheid 

� Overleg met wijk en omwonenden om 

speelvoorziening op hoek Julianalaan-Tuinstraat  

aantrekkelijker en veiliger te maken 



� Hoe denkt u over drie 

opties?

� Uw mening wordt 

meegenomen in een 

definitief besluit.

� Bij hergebruik afspraken 

om overlast te voorkomen

� Bij nieuwbouw moet 

bestemmingsplan worden 

herzien, in dat geval:

Hoe nu verder? 

definitief besluit.

� Besluit eind dit jaar/begin 

volgend jaar.  

herzien, in dat geval:

� volgend jaar procedure

� bouwen vanaf derde 

kwartaal 2016

� gemeente verkoopt  

perceel aan ontwikke-

laar



Heeft u nog vragen? Geef uw mening en vul 

vanavond formulier in.

Uw vragen en mening


